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Wniosek o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

„Wyprawka szkolna” dla ucznia klasy …...
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół w Gowidlinie
w roku szkolnym 2012/2013

Wniosek wypełnia się dla każdego ucznia oddzielnie.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z pouczeniem zawartym we wniosku.

I.  Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………

3. Numer telefonu ……………………………………………………………………

II. Dane osobowe ucznia:
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………..

3. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………….

4. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym

2012/2013………………….

III. Oświadczenie:
1. Oświadczam, że w skład mojej rodziny wchodzą:

L.p. Imię i nazwisko Data
urodzenia

miejsce pracy – nauki
stopień

pokrewieństwa
wobec

wnioskodawcy

miesięczna
wysokość
dochodu

Dochód miesięczny netto w rodzinie wyniósł ....................... zł

Miesięczny dochód (netto) na 1 osobę w rodzinie wynosi ....................... zł
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UWAGA !
Dochody należy potwierdzić zaświadczeniem o ich wysokości, odcinkiem pobranej emerytury/renty
lub zaświadczeniem o ilości ha przeliczeniowych, zaświadczeniem o wysokości zasiłku rodzinnego
itd. z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku W przypadku, gdy któryś z w/w członków
rodziny nie osiąga dochodu, a jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy, należy dołączyć zaświadczenie
z urzędu o bezrobociu. Natomiast , gdy osoba nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy
wymaganym dokumentem jest oświadczenie tej osoby, że nie pracuje i że nie jest zarejestrowana
w Urzędzie Pracy. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów
przedkłada się zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia kl I szkoły podstawowej należy złożyć zaświadczenie
z GOPS o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego  lub dodatku do zasiłku
rodzinnego.

IV. Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym  podpisem prawidłowość danych zamieszczonych we wniosku.

………………………………. ……………………………….
(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla potrzeb
dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i jednolitego stroju, zgodnie        z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.  z 2002r. Nr 101, poz. 926
z póź. zm.)

.......................................... ............................................
(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączam:
1).........................................................................................................................
2).........................................................................................................................
3).........................................................................................................................
4).........................................................................................................................
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pouczenie:
*1 Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciel
lub pracownik socjalny.
*2 Uwzględnić wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym
*3 Za  dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 8  ust. 3 -13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. ) wszystkich osób zamieszkujących we
wspólnym gospodarstwie domowym.(dotyczy uczniów klas II-IV sp.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póżn.
zm.).

VI. Decyzja  o przyznaniu świadczenia:
Przyznano dofinansowanie w kwocie ………………………………………………

Słownie: ……………………………………………………………..…………………………….

………………………..…… …………...…………………..…………...
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły)


